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Mededeelingen van de Nederlandsche
.
. Boschbouwvereeniging
VOORJAARSVERGADERING 1933.

)

"vrijdag. 9 juni 1933 hield de Nederlandsche Boschbouwvereeniging haar voorjaarsvergadering in hotel "de Zwaan"
te Delden en Zaterdag d.a.v, werd een excursie gehouden
gehouden naar het landgoed "Twickel" te Delden.
De vergadering werd bijgewoond door 32 leden. terwijl
de Voorzitter als introducé'~ mocht welkom heeten Mej. Dr.
G. Wil b rin k en de h.h. Prof. Ir. A. M. Sp ren g e r.
J. H. Mem e I in k. W. H. Bit ter. H. j. Ven e m a en
K.lnia.
N a vaststelling der notulen geeft de Voorzitter een uitvoerig overzicht van de in het afgeloopen jaar voor den
bosch bouw belangrijke feiten.
. Spreker memoreert het overlijden van Prof. J. van
Bar e n, in wien de vereeniging een getrouw medewerker
heeft verloren.
Voorts bespreekt de Voorzitter den noodtoestand in den
boschbouw ; tengevolge van de zeer lage prijzen en de geringe vraag kan nog slechts met verlies worden gewerkt.
Evenals verwante vereenigingen heeft ook de Ned. Boschbouwvereeniging de aandacht van den Minister gevestigd
op. den noodtoestand. De Commisie in zake het Verbruik
en de Verwerking van Inlandsch Hout in Nederland is geregeld doende om te trachten eenige verbeteringen te krijgen. Reeds. is. vooral dank zij de medewerking van den
Rijkswaterstaat voor waterstaatswerken een ruimer gebruik
van inlandsch hout verkregen.
Vervolgend wijst spreker op de beteekenis van de lezingen en excursies van Dr. T ü x e n in ons land, waardoor
de boschbouwers gelegenheid hadden nader kennis te nemen
van de nieuwe inzichten in de plantensociologie. die voor
.den boschbouw van veel belang zijn. doch overigens critisch
zullen moeten worden bezien.
Spreker herinnert aan de opheffing van het Rijksboschbouwproefstation. hetgeen een zware slag is voor hen. die
voorstanders zijn van een zelfstandig station voor boschbouwkundig onderzoek.
Uitvoeriger staat spreker stil bij het natuurbeschermingsnummer van het Tijdschrift der N ederlandsche HO;idemaatschappij. dat Prof. Dr, C. S c h r ö ter te Zürich in de
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Schweizerische Blätter für Naturschutz besprak en waarin
hij op zeer waardeerende wijze getuigde van hetgeen in
Nederland tot behoud van het natuurschoon, ook door bosch,bouwers, wordt gedaan.~Spreker hoopt dat deze welwillende
beoordeeling van het werk van de boschbouwers voór het
behoud van natuurschoon er toe zal bijdragen dit werk op
de juiste waarde te schatten.
Vervolgens doet de Voorzitter enkele mededeelingen over,
den stand van het iepenziekte-vraagstuk. Met een enkel
woord wordt voorts genoemd d~ voorgenomen aankoop van
Staatswegè van het landgoed "de Hooge Veluwe" en de
beteekenis daarvan voor den boschbouw toegelicht.
Bij de ingekomen stukken noemt de Voorzitter een brief
van Prof. Dr. Jes wie t waarin een bijdrage van de ,Vereeniging wordt verzocht voor de instandhouding van het
biologisch station te Wijster, wáartoe een stichting "het
Biologisch Station" in het leven is geroepen. Na een uit...
voerige toelichting van Prof. Jes wie t, wordt besloten

de stichting te steunen, door een bijdrage - zoo mogelijk
ten laste vaIl het Van Schermbeekfonds - te verstrekken,
waarvan het bestuur het bedrag nader zal bepalen.
,
Naar aanleiding van een voorstel van Dr. Th. C. 0 u d eman s, dat Or, v'a n V lot e n steunt, wordt besloten aan
het einde van algemeene 'vergaderingen den leden gelegenheid te geven korte wetensçhappelijke of pra'ctische mededeelingen te doen, waarvan zij een rêsumé aan den secretaris
ter hand stellen voor plaatsing in het Ned. Boschbouwtijdschrift.
'
Hierna krijgt de heer F. W. M a I s c h het woord voor
het houden van zijn inleiding over de in Nederland bereikte
resultaten in zake natuurbescherming. Deze inleiding is opgenomen op blz. 225 e.v. van dit tijdschrift.
, Vervolgens doet de heer M a I s c h nog eenige mededeelingen over het landgoed "Twickel", die zijn opgenomen
op blz. 234 e.v. van dit tijdschrift.
Hierna wordt overgegaan tot de demonstratie van de film
van het Staatsboschbeheer, die nit drie deelen bestaat. Het
doel van deze film, die hOQfdzakelijk in vorige jaren is gemaakt, is, het groote publiek meer inzicht te geven in den
boschbouw in het algemeen en' het werk van het Staatsboschbeheer in het bijzonder. Wij zien er uit grondbewerking,
bebossching, kweekerijwerk, dunningen en vellingen op verschillende wijzen en uit verschillende gedeelten van ons land.
Verder geeft de film een inzicht van hetgeen het Staatsboschbeheer doet op het gebied van het behoud van natuurschoon en natuurbescherming.
Bij de rondvraag doet Dr. van V lot e n enkele mededeelingel,l over de Douglaswölluis en het voorkomen daarvan.
De heer B u r d e t brengt het dennenschot ter sprake,
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waarover ·enkele leden ervaringen ~it ,hun· practijk méd~ ..

deelen.
Mevro.uw van V lot e n doet het voorstel het volgende
jaar de vergadering en excursie in Zuid-Limburg te houden.
hetgeen de Voorzitter toezegt gaarne in overweging te zullen
nemen.
EXCURSIE NAAR HET LANDGOED "TWICKEL".
Op Zaterdag. 10 Juni werd een excursie gemaakt naar
enkele gedeelten van het landgoed "Twickel". waarvoor
de eigenaar. Dr. R. F. Baron van He e c k ere n van
Was sen a e r. zoo vriendelijk was zijn toestemming te
verleenen en waarbij de rentmeester. de heer W. H. Bit ter
aanwezig was en. toelichting gaf.
Van af Hotel Carelshaven werd gewandeld naar Buren.
langs den weg. die door den parkarchitect Pet Z 0 I d is
aangelegd en bedoeld als begin van een ringweg rond
"Twickel. Op enkele gedeelten langs dezen weg zijn de oude
boomgroepen in graslanden gespaard. enkele nieuwe groepen
aangelegd en is door openkapping in bestaande bosschen
het landschapsbeeld verkregen. waarnaar Pet z 0 I d streefcIe. De groei der 'jonge gemengde bosschen.is op dezen rijken.
leemhoudenden grond. met een gunstigen •grondwaterstand,
zeer goed. Opvallend was de snelle groei< van den lariks
.
tegenover de andere houtsoorten.
Prof. B eek man deelde de resultaten mede van een
opname in een ongeveer IlO-jarig grovedennenbosch. dat
blijkens de verkregen meetcijfers tot de lIe Boniteit behoort.
Hoewel hier en daar openplekken voorkomen en het kronen~
dak niet gesloten was. bleken toch meer stammen aanwezig
(450 ha) dan voor de lIe Boniteit normaal is (381 per ha).
Dit komf doordat plaatselijk nog tussehengeklemde en onderdrukte exemplaren voorkomen. die reeds lang verwijderd
zouden moeten zijn. Prof. Be e kma n concludeert. dat bij
zorgvuldige verpleging de Boniteit hooger had kunnen zijn.
hetgeen een bewijs is voor de gunstige groei voorwaarden
(rijke bodem en gunstige grondwaterstand).
.
Een bodemprofiel in een soortgelijken opstand deed vermoeden. dat het bosch is aangelegd op bewerkten .heide,
grond. Het is echter niet onmogelijk. dat op dezen heidegrond eerst een eikenhakhout bosch is geweest. waarin de
grovedennen zijn geplant. De ondergrond bestond uit leemhoudend zand. waaronder leem.
Prof. Dr. Jes wie t lichtte de plantenassociaties toe. die
in het landschap te herkennen zijn en die zich dUidelijk afteekenen in de hoogteligging. De te herkennen associaties
worden dus in hoofdzaak beheerscht door den stand van
het grondwater onder het maaiveld.
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Zoowel nabij de bo.erderij Buren als in de bosschen ten"
Noord-Oosten van het kasteel kregen de deelnemers een
indruk van den zeer goeden groei en het bijzondere natuurschoon van de oudste bosschen van "Twickel". Overue
herkomst daarvan is zoo goed als niets bekend, doch veilig
mag worden aangenomen, dat het gedeelten zijn, die al verschillende eeuwen bosch hebben gedragen. De hoofdhoutsoorten zijn eik en beuk en van beide soorten treft. men bijzonder mooie en zware exemplaren aan. In het onderhout
neemt de hulst een voorname plaats in, hetgeen er op wijst,

dat wij met zeer oude bosschen' te doen hebben. Plaatselijk
is lariks, fijnspar en in enkele gedeelten veel groveden bijgemengd. Ook deze houtsoorten hebben zich tot zeer zware
boom en ontwikkeld.
Na de koffiemaaltijd, die in het Hotel Carelshaven werd
gebruikt, zijn onder leiding van den heer Hu g 0 A. C.
Po 0 r t man, parkarchitect te Diepenveen, de uitgestrekte
parkaanleg van Pet z 0 I d eIi de parken achter het kasteel
bezichtigd.
De heer Po 0 r tm a n wees allereerst op het gevaar, dat
de voorgenomen omlegging van den Rijksweg om Delden
voor het natuurschoon ter plaatse meebrengt. Hij voerde de
excursie daarna door het park van Pet z 0 1 d, waarvan
het kenmerkende is' de aanleg van kleine en grootere door
ronde lijnen omsldten groepen van verschiJlende houtsoortèIi.
Van bestaande bosschen en boomgroepen zijn bij den aanleg

vaak gedeelten opgeruimd, om dé nieuwe boschranden aan
den gedachten aanleg te doen aansluiten.'
,
Tusschen het kasteel en de Oranjerie- werd de aanleg van
den heer Po 0 r t man bezichtigd. diê 'geheel op zich zelf
staat en waarvan de rechte lijnen.in fraaie harmonie zijn met
de rechte begrenzingen van het kasteel met zijn grachten en
de mooie oranjerie.

'

DUidelijk treft het verschil tusschen de twee hiervoor genoemde parken en het uitgestrekte park achter het kasteel.
dat aangelegd is door Z 0 c her. Deze natuurlijke aanleg
van boomgroepen en vrijstaande boomen

en

struiken,

met hier en daar waterpartijen en door verschillende wegen
en paden . doorkruist heeft voor den boschbouwer veel bekoring. vooral als, zooals hier het geval is. de bekende
houtsoorten tot zeer mooie exemplaren zijn uitgegroeid. De

deelnemers hebben hier onder de deskundige voorlichting
van de heeren Pao r t man en Bit ter van veel moois
kunnen genieten.

Het aan het einde der excursie gesproken woord van dank
van den Voorzitter tot de leiders der excursie was wel
verdiend..
De Secretaris.

~

F. W. M1\LSCH.·

